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1. Pieter is een uitbater van een circus en Eva leidt een 
reclamebureau. Eva krijgt een ticket van Jos en woont een 
voorstelling van dat circus bij.
 
Wat is het juiste antwoord ?
 
a. dit is, tot bewijs van het tegendeel, voor Eva een burgerlijke 
daad;
b. dit is, tot bewijs van het tegendeel, voor Pieter een 
subjectieve daad van koophandel;
c. dit is, tot bewijs van het tegendeel, voor Eva een subjectieve 
daad van koophandel;
d. dit is, tot bewijs van het tegendeel, voor Pieter een 
objectieve daad van koophandel.
 
Antw.: c, toepassing van het algemeen vermoeden.
Pieter is bij de rechtshandeling niet betrokken (schenking 
tussen Jos en Eva)
 
2. Dezelfde Pieter laat een affiche voor een reclamecampagne 
ontwerpen door dezelfde Eva. Hij is niet tevreden van het 
resultaat. Zij laat de affiches drukken, laat ze leveren en zendt 
een factuur. Omdat hij het druk heeft telefoneert hij 
onmiddellijk om zijn ongenoegen kenbaar te maken, maar doet 
verder niets. Drie maanden nadien wordt hij gedagvaard in 
betaling.
 
Wat is het juiste antwoord ?
 
a. wegens gebrek aan bewijs van een tijdig en gemotiveerd 
protest tegen de factuur wordt vermoed dat de factuur werd 
aanvaard en zal Pieter de erin vermelde schuld moeten betalen;
b. de factuur heeft, als eenzijdig door schuldeiser Eva 
opgemaakt document, alleen tegen haar bewijskracht, zodat ze 



Pieter, als schuldenaar, niet bindt;
c. de factuur heeft, als eenzijdig door schuldeiser Eva 
opgemaakt document, geen bewijskracht tegen Pieter, indien er
geen voorafgaand bestek werd opgemaakt;
d. de factuur heeft, als eenzijdig door schuldeiser Eva 
opgemaakt document, nooit tegen Pieter bewijskracht, zelfs 
indien deze, als schuldenaar, ze in zijn boekhouding opnam.
 
Antw.: a
Zie cursus.
 
3. Joost is een “voetbalmanager”. Hij zoekt talentrijke jeugdige 
voetballertjes, laat hen bij eventueel geïnteresseerde clubs een 
demonstratie geven van hun kunnen, onderhandelt met hun 
ouders over een aansluiting bij deze club en regelt de 
transferformaliteiten tussen de club waarbij ze zijn aangesloten 
en de geïnteresseerde club.
 
Wat geeft best de aard van zijn optreden ten voordele van de 
clubs weer?
 
a. Joost treedt op als makelaar;
b. Joost treedt op als lasthebber;
c. Joost treedt op als agent;
d. op basis van deze gegevens kan je de aard van zijn optreden 
niet met zekerheid uitmaken.
 
Antw.: a, hij treedt slechts occasioneel op voor de clubs.
 
4. Welke van de volgende uitspraken is juist?
 
a. de handelsnaam moet een aanduiding geven van de handel 
die daaronder wordt uitgeoefend;
b. een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid kan geen 
handelszaak hebben;
c. het recht op een uithangbord wordt in principe verworven 
door eerste publiek gebruik;
d. het recht op het uithangbord is gekoppeld aan het onroerend 
goed en kan niet worden overgedragen naar een ander 
onroerend goed.
 
Antw.: c, zie cursus over verkoop en inbreng van de 



handelszaak
 
5. Welke van de volgende uitspraken is juist?
 
Kan een geldig merk uitmaken:
a. “Orange” voor sinaasappelen;
b. “Puppet” voor voer voor hondenpups;
c. “Bleu d’Auvergne” voor schimmelkaas uit Nederland ;
d. “Eurotransport Partner” voor vervoer.
 
Antw.: d
De eerste twee missen onderscheidend vemogen, c is 
misleidend
 
6. Welk van de volgende antwoorden is juist?
 
Kan het voorwerp van een geldig octrooi zijn:
a. een nieuwe aardappelvariëteit;
b. de spelregels van een nieuw computerspel;
c. een nieuwe bereidingswijze voor aspirine;
d. een nieuwe natuurkundige wet.
 
Antw.: c. De andere zijn expliciet bij de Octrooiwet uitgesloten.
 
7. Welke van de volgende uitspraken is juist?
 
In een burgerlijke vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid:
 
a. hoeft de oprichting niet te gebeuren bij geschreven akte;
b. zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijk tegenover derden 
voor de schulden van de vennootschap;
c. wordt de vennootschap opgericht bij contract tussen de 
vennoten, maar eens de vennootschap bestaat, verdwijnt die 
contractuele band;
d. vertegenwoordigt de zaakvoerder de vennootschap.
 
Antw.: a, staat woordelijk in cursus. B geldt alleen voor de 
commerciële maatschap; c geldt alleen voor volkomen 
rechtspersonen; d geldt alleen voor rechtspersonen.
 
8. Welke van de volgende uitspraken is juist?
 



Een levensverzekering veronderstelt:
 
a. dat, bij realisatie van het risico, de verzekerde het nodige 
doet om de schade te beperken;
b. dat, bij realisatie van het risico, de contractueel afgesproken 
bedragen worden uitgekeerd;
c. dat de begunstigde bij realisatie van het risico een grotere 
vergoeding dan het bedrag van de schade kan krijgen;
d. dat de begunstigde bij realisatie van het risico geen kleinere 
vergoeding dan het bedrag van de schade kan krijgen.
 
Antw.: b. De andere hebben slechts zin voor 
schadeverzekeringen.
 
9. Welke van de volgende uitspraken is juist?
 
In vennootschapstypes zonder of met onvolkomen 
rechtspersoonlijkheid :
 
a. kan een statutaire zaakvoerder worden aangesteld;
b. kan de vennootschap enkel door alle vennoten worden 
vertegenwoordigd;
c. moeten de bestuursbeslissingen door alle vennoten bij 
meerderheid worden getroffen;
d. kan elke zaakvoerder steeds stuiten op het anticipatieve 
verzet van de vennoten, indien hij bepaalde rechtshandelingen 
wil stellen.
 
Antw.: a. b en c zijn nonsens. D geldt slechts als er meerdere 
zaakvoerders met concurrerende bevoegdheden zijn.. Zie 
cursus.
 
10. Waartoe kan een waardepapier niet dienen?
 
a. om een verbintenis te bewijzen;
b. om een geldsom te betalen;
c. om erin te beleggen;
d. om geld te wisselen.
 
Antw.: d. Staat woordelijk in cursus.
 
11. Welke van de volgende uitspraken is juist?



 
De niet-tegenwerpelijkheid van excepties impliceert:
a. dat een waardepapier nietig is en – na overdracht – nietig 
blijft, als dat werd uitgegeven krachtens een nietige 
onderliggende verbintenis;
b. dat het niet of slecht nakomen van een verbintenis in de 
onderliggende verhouding, de nakoming van de daarmee 
corresponderende, in het waardepapier neergelegde verbintenis
verhindert;
c. dat tussen partijen de excepties geput uit een onderliggende 
verhouding waarbij slechts één van hen partij is, niet 
tegenwerpelijk zijn;
d. dat gebreken, die in het waardepapier zelf vervat liggen en 
uit de tekst ervan blijken, na overdracht van het waardepapier 
vervallen.
 
Antw.:c. De tegenwerpelijkheid van excepties geldt als de 
partijen in de onderliggende verhouding en in het waardepapier
identiek zijn. De andere hypotheses veronderstellen precies die 
tegenwerpelijkheid van excepties.
 
12. Welke van de volgende uitspraken is juist?
 
Voor een commissionair geldt:
a. dat hij een lasthebber is;
b. dat er een contract ontstaat in de externe relatie;
c. dat hij contracten sluit in andermans naam en voor eigen 
rekening;
d. dat de door hem voor rekening van de committent 
aangekochte goederen zijn eigendom worden, maar dat hij ze 
moet overdragen.
 
Antw.: b. In les gezien.
 
13. Welke van de volgende uitspraken is juist?
 
a. verkoopconcessies met belangrijke verplichtingen moeten 
steeds via een voldoende lange opzegtermijn worden 
beëindigd;
b. bij verkoopconcessies met bepaalde duur is er steeds een 
stilzwijgende verlenging met dezelfde termijn mogelijk;
c. de W. 27 juli 1961 geldt voor alle concessies; ook deze 



waarbij er geen exclusiviteit is voorzien;
d. partijen kunnen in hun verkoopconcessiecontract een lijst 
opnemen van grove tekortkomingen die een onmiddellijke 
opzegging wettigen.
 
Antw.: d. De andere hypotheses strijden met de W. 27 juni 1961.
 
14. Welke van de volgende uitspraken is juist?
 
a. het statutaire doel van de vennootschap bepaalt haar 
burgerlijk of commercieel karakter;
b. de feitelijke activiteit van de vennootschap bepaalt haar 
burgerlijk of commercieel karakter;
c. de juridische vorm van de vennootschap bepaalt haar 
burgerlijk of commercieel karakter;
d. het hoofddoel van de vennootschap bepaalt haar burgerlijk of
commercieel karakter.
 
Antw.: a. Staat woordelijk in cursus. Een aanvullend 
commercieel doel kan de vennootschap een commercieel 
karakter geven, ook al is het hoofddoel burgerlijk; daarom is d 
verkeerd. B en c zijn fout, zie cursus.
 
15. Welke van de volgende uitspraken is juist?
 
a. kenmerkend voor een BVBA is het samengaan van arbeid en 
kapitaal in een familiale context;
b. kenmerkend voor een coöperatieve vennootschap is de grote
statutaire vrijheid;
c. kenmerkend voor een maatschap is dat ze alleen een 
burgerlijk karakter kan hebben;
d. kenmerkend voor een stille vennootschap is dat ze, als enige,
werkende en stille vennoten heeft.
 
Antw.: b, in les gezien en in cursus. A is fout, omdat de 
wetgever zich voor de BVBA liet inspireren door een familiale 
context, maar dat is geen echt kenmerk, zoals haar 
beslotenheid.
 
16. Welke van de volgende uitspraken is juist?
 
In vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid:



a. vormt de som van de toegezegde inbrengen het 
maatschappelijk vermogen;
b. vormt de som van de toegezegde inbrengen het geplaatst 
kapitaal;
c. is het aandeel een overdraagbaar abstract breukdeel dat de 
betrokkenheid van de vennoot bij de vennootschap aangeeft;
d. moeten het maatschappelijk kapitaal en het gestort kapitaal 
identiek zijn.
 
Antw.: b. Zie cursus over de kapitaalbegrippen. C geldt voor 
vennootschappen met onvolkomen rechtspersoonlijkheid.
 
17. Welke van de volgende uitspraken is juist?
 
a. een obligatie belichaamt de rechten van de uitlener van geld 
aan een vennootschap;
b. bij conversie van een converteerbare obligatie wordt de 
lening ingebracht die deze obligatie belichaamt;
c. bij een obligatie met warrant krijgt de houder een recht om 
het bedrag van die obligatie tegen aandelen in de 
vennootschap te ruilen;
d. een aandeel geeft recht op een deel van het maatschappelijk
vermogen van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid.
 
Antw.: a, in les gezien. B en d in les weerlegd; c is gewoon fout, 
een warrant geeft een voorkeurrecht.
 
18. Op 17 januari 2010 wordt de BVBA Pericles failliet verklaard 
op bekentenis van zaakvoerster Tanja. De datum van staken 
van betalen wordt op 10 september 2009 vastgesteld.
 
Welke van de volgende uitspraken is juist?
 
a. handelingen m.b.t. het vermogen van de BVBA Pericles die 
Tanja op 17 januari 2010 stelt zijn absoluut nietig;
b. handelingen m.b.t. het vermogen van de BVBA Pericles die 
Tanja op 17 januari 2010 stelt zijn niet tegenwerpelijk aan de 
failliete boedel;
c. handelingen m.b.t. het vermogen van de BVBA Pericles die 
Tanja vóór 17 januari 2010 stelde, zijn niet tegenwerpelijk aan 
de failliete boedel;
d. een verkoop in naam van de BVBA Pericles die Tanja op 17 



februari 2010 sluit met Wim, is tussen hen niet geldig gesloten.
 
Antw.: b, zie cursus.
 
19. Wie kan failliet worden verklaard?
 
a. een V.Z.W. die daden van koophandel stelt;
b. een burgerlijke BVBA;
c. een leraar die bijlessen geeft;
d. een handelsvennootschap in vereffening.
 
Antw.: d, zie cursus.
 
20. Frederik en Cathérine besluiten een BVBA op te richten. Ze 
willen naast een inbreng in geld ook de huur inbrengen van een 
appartement dat eigendom van hen beiden is en zal dienen als 
maatschappelijke zetel van de BVBA.
 
Wat is het juiste antwoord?
 
a. dit is onmogelijk: slechts de huuropbrengst (de huurgelden) 
kan worden ingebracht;
b. dit betekent dat Frederik en Cathérine maandelijks vanwege 
de BVBA een huur zullen ontvangen;
c. dit betekent dat er geen vaste, periodiek te betalen huurprijs 
kan worden gestipuleerd. Slechts een deel van de winst kan aan
Frederik en Cathérine worden toegekend;
d. dit betekent dat ze de regeling van het strijdig belang (art. 
259 W.Venn.) zullen moeten eerbiedigen vooraleer de inbreng 
kan gebeuren.
 
Antw.: c, want een vaste vergoeding kan niet bij inbreng.
 
21. Joost is zaakvoerder van de N.V. Doggiefood die hondenvoer
op de markt brengt. Het etiket vermeldt dat het voer o.m. is 
samengesteld uit “dierlijk vlees, dierlijke vetten en dierlijke 
bijproducten”. Op een dag doet Test Aankoop een onderzoek 
naar de verschillende op de markt aangeboden merken van 
hondenvoer. Het voer van Doggiefood blijkt samengesteld uit 
vlees, vet en huid van kangoeroe en paard. Huid van 
kangoeroes mag, wettelijk gezien, niet in dierenvoer worden 
verwerkt. De Federatie van Belgische Paardenliefhebbers en 



Gaia protesteren en Doggiefood valt van de ene dag op de 
andere op minder dan de helft van zijn omzet.
 
Wat is het juiste antwoord?
 
a. de N.V. Doggiefood kan de Federatie van Belgische 
Paardenliefhebbers en Gaia aansprakelijk stellen wegens de 
daling van haar omzet;
b. Joost kan door de Federatie van Belgische Paardenliefhebbers
en Gaia aansprakelijk worden gesteld wegens de 
wetsovertreding;
c. Joost kan door elke koper van een blik Doggiefood 
aansprakelijk worden gesteld;
d. Joost kan door de algemene vergadering van de N.V. 
Doggiefood aansprakelijk worden gesteld wegens de 
wetsovertreding.
 
Antw.: d, gezien via een gelijkaardig voorbeeld in les.
 
22. Tussen een verkoper-committent en de tegenpartij-koper 
heeft de verkoop van goederen door de commissionair aan die 
koper tot gevolg dat:
a. de tegenpartij-koper de levering van de goederen kan 
vorderen van de verkoper-committent;
b. de verkoper-committent bij faillissement van de 
commissionair betaling van de niet-bepaalde prijs kan vorderen 
van de tegenpartij-koper;
c. er tussen de verkoper-committent en de tegenpartij geen 
rechtstreekse verbintenisrechtelijke verhoudingen kunnen tot 
stand komen;
d. de verkoper-committent steeds de betaling van de prijs kan 
vorderen van de tegenpartij-koper.
 
Antw.: c, staat in cursus.
 
23. Klaartje en Ella zijn concurrerende uitbaters van een slagerij
gelegen in dezelfde straat in Roosdaal (10.788 inwoners). Ella 
verkoopt naast inlands ook exotisch vlees als struisvogel, buffel 
of slang. Klaartje maakt reclame met de slogan: “Proef ons 
lekker Belgisch vlees, dat zijn kop niet in het zand steekt, niet 
woest stormt of kruipt”. Omdat er nadien in Roosdaal om haar 
wordt gelachen, is Ella niet blij en vraagt ze u wat ze kan doen.



 
Wat antwoordt u?
 
a. Ella kan niets doen, aangezien de slogan met de 
werkelijkheid overeenstemt;
b. Ella kan niets doen, met een concurrent lachen is steeds 
toegestaan;
c. Ella zal enkel op grond van art. 1382 B.W. schadeloosstelling 
kunnen krijgen, mits ze een fout, een oorzakelijk verband en 
schade aantoont;
d. Ella kan op grond van art. 94/2 Handelspraktijkenwet een 
vordering tot staken van deze reclame instellen.
 
Antw.: d.


